
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (2كتاب النكاح ) - عمدة األحكامشرح: 

شرررح حرر ))ال ييم )امررل الراررم أرر)ن المررر(  حدمث:رر)إإ   ححرر ))ال يي ن (حررب الشرررحح (ن ثحهررحا برر  مرر) اسررثح  ثم برر  
ى ححررر ))ال ييم ثررر ة  اىيرررم حثرررل إإححررر ))ال ى :رررل درررن  ةررر)ح المث ررر  ،ححررر ))ال ى :رررل درررن الشررر )رى ،الفررررح   
   حح ))ال يي(ثري )ن (ن ثرا ي  لل ره)د ؟إإ إ ثسثأمرإإ

 دأ  الكريم الخض)رال الش)خ
 

 السالم د يةم حرحم  هللا حبرة)ث إ

 سمإ
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
 يخنا وللحاضرين:وغفر له ولش -رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 

 ))أو تحبين ذلك؟(((عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول هللا أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال: 
))إن : -صكلى هللا عليكه وسكلم-فقلت: نعم، لست ل؟ بمخلية، وأحب من شاركني فكي خيكر أختكي، فقكال النبكي 

قلكت: نعكم،  ))بنكت أم سكلمة(((بنكت أبكي سكلمة، قكال:  قالت: فإنكا نحكدأ أنك؟ تريكد أن تكنكح ذل؟ ال يحل لي((
))إنها لو لم تككن رييبتكي فكي حجكر  مكا حلكت لكي، إنهكا البنكة أخكي مكن الرضكاعة، أرضكعتني وأبكا سكلمة قال: 

قككال عككروة: وثويبككة مككوالة ألبككي لهككب، كككان أبككو لهككب أعتقهككا  ثويبككة، فككال تعرضككن علككي بنككاتكن وال أخككواتكن((
فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: مكاذا لقيكت(  -عليه وسلم صلى هللا-فأرضعت النبي 

 قال له أبو لهب: لم ألَق بعدكم خيرًا، غير أني ُسقيت في هذه بعتاق ثويبة.
 الحيبة: الحالة بكسر الحاء.

  (ام )نإ يقحل حص ل هللا حس م حب)رك د ل دأ ه حرسحل ،  أ) ) محم  حد ل آل  حصحبالحم  هلل رب ال )لم)ن، 
 ال-رحم  هللا ث )لل-المؤلف 

حهري ب)لحبشر ، حهري الثري  -د ير  الصرال  حالسرالم-(م المرؤم )ن ثوحا:ر) ال أري  "وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان"
"أنهككا قالكت: يككا رسككول هللا أنككح أختككي بنككت أبككي ط رب (أرح سررفي)ن ثا )ر  دقرر ه) ب ر  (ن (سرر م ةمر) هري الصررحي  

ي  ري  "))أو تحبكين ذلك؟(((("قكال: ث  ي دو  أ ت (أي سفي)ن صرخر أرن حررب  ح أختي""أنكح(سم:) دو   سفيان"
"فقلكت: نعكم لسكت ث ارب  يي(ح ثحأر)ن ذلرك؟(  هذا خالف م) اأم د ير  ال سر) ، ي  ري ال سر)  م )رر ن الضررات 

ذا ة)ن اىمر م أ  م ر  هر)ىبربحن ( ل؟ بمخلية" حلرل بر)لم رحف، ي  ي لن ثثرك لي حح ي، م أ  من المواحم ، حا 
ي  رري مم مرر) يقررحل ال ررحامال  ذا (كررم وا ك هرحررب، رايرر  رايرر  مرر) هرري ه)مرر  ، هثقررحلال لسررت لررك بمخ يرر ، (ي لسررت لررك 

حهرذا م شرك (ن هير   "فأحكب مكا شكاركني فكي خيكر أختكي"بمثرحة ، لن (ثرك حح ي، حم)  ام اىمرر ذاهرب ذاهرب 
ثحار  أر)ن اىا) رب، لكرن م شرك ( ر   ذا ةر)ن الخير)ر أر)ن ال ص  ىخث:)، حهذه ال )ر  ثحا  أ)ن اىخحات ممم م) 

اىخررت حاىا أيرر  هرر)لخ)ر   مرر) يط ررب لنخررت (كمررر مررن اىا أيرر ، حهررذا  ذا صررفت الق ررحب، (مرر)  ذا  خررم الق ررحب 



ال ررربا حالخ رررم م، ثثحمرررم الب )ررر   حم ثثحمرررم القريبررر ، حاىمرررر المثرثرررب د رررل مشررر)رة  القريرررب  ن لرررم )أ رررل د رررل 
 شررك ( رر  (شرر  مررن اىمررر مررن مشرر)رة  الب )رر ، ىن الب )رر  (مررره سرر:م،  ذا حارر  (  ررل  شررة)ل ا ح ررت المسرر)مح  م

الشرة ، حم )ثرثب د ل ذلك (مر، لكن لح ثش)رك وي  حدمررح، وير  مرن ثمريم، حدمررح مرن طري هري ثار)ر ، حصرم 
يق)ن، ححصرم مشر)ك  ، أ) :م) خالف ا ث:ل اإلشة)ل ا فضت الشرة ، لكن لح ثش)رك وي  حدمرح حهمر) (خرحان شرق

م شك (ن اىمر لن ث قضي بفض الشررة ، بر  يةرحن ه):ر) بطي ر ، حلرذا ار)  ثحرريم الامرل أر)ن اىخثر)ن، أخرالف 
اىا أي)ت لم) )ثرثب د ي  من المش)ح  ، ه ) (م المؤم )ن ثقرحلال لسرت لرك بمخ ير ، حمر)  ام المسرأل   )رن مر) هري 

د ير  الصرال  -هرذه المسرأل  مرن  )حير  الر  ي)، ثرير  (ن ثصرحب ال أري  أث ظر  ل):) من  )حي  ال  ي)، م ث ظر  لرل
ممررم مرر) حصررم مررن صررحب ، حهرري ليسررت الصررحب  ال )مرر  الثرري ثحصررم، هرري ح)صرر   الصررحب  ال )مرر ،  -حالسررالم

لكررن صررحب  خ)صرر ، هأم:رر)ت المررؤم )ن حضرر :ن س)ررر حضررل ال رر)أ، ح(مررن ال رر)أ د ررل (خيرر ، ي  رري د ررل مررر 
  (مررن ال رر)أ د ررل (خيرر  مررن هررح؟ محسررل، ط ررب ال أررح  ىخيرر ، حهررذه ثريرر  الخ)ررر ىخث:رر) الثرر)ريخ م ررذ أرر   الخ يقرر

لمرر)ذا؟  ))إن ذلكك؟ ال يحككل لككي((": -عليككه الصككالة والسككالم-"وأحككب مككن شككاركني فككي خيككر أختككي، فقككال النبككي 
خثرر)ن حرررام، أرر ف القرررآن هرر)لامل أرر)ن اى   سررحر  ال سرر)  32]ي }َوَأن َتْجَمُعككوْا َبككْيَن اأُلْخَتككْين  م صررحف هرري القرررآن 

القط ررري، حد يررر  اإلامررر)ب، الامرررل أ) :مررر)، ب)إلامررر)ب محررررم أررر)ن (هرررم ال  رررم، لكرررن امحثمررر)ل (ن ثكرررحن مررر) أ  رررت 
ن ةرر)ن ب )رر ا ب ى :رر) هرري أ)ررت ال أررح ، حالثحررريم لرريأ هرري حرر )) يقرر)لال أ  :رر) (ح مرر) أ  :رر)،  الثحررريم، هررذا احثمرر)ل حا 

ب  )خفل ب ض القرآن د ل ب ض ال )أ، )خفل ب ض القرآن ى   م) ة :م  الثحريم هي القرآن، حب  ب)م أ:ذا،   م
ن  حفظ القرآن ة)مال  هي (حل اىمر،   م) امل القرآن (رب   ةم) هح م رحف، هيحثمرم ( ر  خفري د ):ر) الثحرريم، حا 

م ة) ت ممم هذه المس)مم ال م ي  ث رف ب)لضرحر  من ال )ن، هذا (مر دم ي، ي  ي م) هي بمسرأل  م ر)مال ت، حا 
ثث  ب ب)لوراد ، حم) ل:) دالب  ب)لوارد ، هذا بحل، حم :م من بر)لال  ن (م حأ)بر  ثصرحرت (ن الامرل أر)ن اىخثر)ن 

أر ل)م اسررث مل:)، اسرث لت بررأي شرري ؟ بأ ر  )ريرر  (ن )ثروح  رب)أثرر ، حالرب)برر   -د ير  الصررال  حالسررالم-مرن خحاصرر  
د ير  الصرال  -لرب)بر ، الرب)بر  محرمر  هري القررآن، ب)لرتال ال أري محرم  هي القرآن، ه م) ظ رت ( ر  )رير  (ن )ثروح  ا

ل  خص)مف هي ال ة)ح، ي  ي ممرم مر) ار)و لر  (ن )امرل أر)ن ثسرل، )ارحو لر  (ن )امرل أر)ن اىخثر)ن،  -حالسالم
"وأحب من شاركني في خير أختي، حياحو ل  (ن )ثوح  الرب)ب ، ي  ي ل  خص)مف هي ال ة)ح، ه   :) ظ ت هذا 

ى رر  م صررحف د يرر  هرري القرررآن، حم يررأثي مرر)  "))إن ذلكك؟ ال يحككل لككي((: -عليككه الصككالة والسككالم-بككي فقككال الن
 شر)د ،  "قالت: فإنا نحدأ أن؟ تريد أن تكنكح بنكت أبكي سكلمة"بحةم  حن س)ره  -د ي  الصال  حالسالم-)خص  

اإلشر)د ، حممرم هرذه اإلشر)د)ت حاإلش)د)ت حلح ةمر  )ب حهر) م ثف)ر  ال  رم، هرذا هري أ)رت ال أرح  در) ، سرم ت هرذه 
الثي ):ثم ل:) ب ض ال ر)أ م شرك ( :ر) يصر)ر ل:ر) رحا ، ة)إلشر)د  الثري ا ثشررت هري الم ) ر ، ح خ رت ةرم أ)رت 

هي المشرب   -د ي  الصال  حالسالم-ط ب  س) ه، ح() حا هذه اإلش)د  ب)دثوال   -د ي  الصال  حالسالم-(ن ال أي 
دثررول، ححار  هررذا الخأررر، حل رم الخأررر هرري (حلر  مقرررحن برر)لثراي، مرم حررذف حرررف لمر) آلررل مررن  سر)م  شرر:را ، ر(حه ا 

 ال أي ل م ب)لال ال )أ ب ض ه  م المشرب ، هي حادثول ش:را ،  س)م  من آلل -حالسالم الصال  د ي - ال أي ،الثراي

 مرن ثسرل حد ر ه   مسرثق سرهر  هري حي ر)م امدثروال؟  لرل الر ادي حا ادثرول:ن،  سر) ه، ط رب -حالسالم الصال  د ي -

 يل رم  حرذهت حال قصر)ن، الوير)   ثقأرم ث رهرحن  حاىخبر)ر )ر قف حالرذي )وير  الرذي ال ر)أ مم  س) ه، ط ب ل    ال سح ؟



 حس)رررهم الم رر)هق)ن مررن الم رضرر)ن ب ررض يةررحن  حبرر   سرر) ه، ط ررب -حالسررالم الصررال  د يرر - ال أرري (ن ب ضرر:م هارروم

- ال أري (ط رب هسرأل:مال الم أرر، حرحل ماثم حن  حال )أ -د   هللا رضي- الخط)ب أن دمر ه خم الخأر، هذا (ش)ب
 ثرر احلث:) حلررح  )ب حهرر) ةمررر حلررح ه)إلشرر)د)ت اإلشرر)د)ت، ه  حررذر  شرر)د ،   ررم، برر)لحاال  سرر) ه؟ -حالسررالم الصررال  د يرر 

 حثل ىن ،بيم  ل:) م) حأ  لل ثسث   لم  ذا سم)ب، (ح رؤي  حأ،  لل ثسث   لم م) بيم ، ل:) م) ة :) اإلدالم حس)مم

 ثثقلإ اىمحر هذه ممم (ن المقصح    م خأره، يقأم م من خأر يقأم ب  )خطئ، ب  ):م، ب  المق 
 أن "تريكد  ر  (سرم:) ذر ، هقر)لال ب ضر:م صرحف:)  ر ، ح(سرم:) سكلمة" أبي بنت تنكح أن تريد أن؟ نحدأ فإنا "فقالت:
 سر م  (أي أ ت ة) ت  ن ى :) امسثمب)تب هي وي)   (("سلمة( أم ))بنت "فقال: )ثمأت (ن هأرا  سلمة" أبي بنت تنكح

ن حا:ر)ن، مرن الثحرريم ا)  س م  (م من  (أري أ رت بر)لال مر) حاحر ، حار  مرن الثحرريم يةرحن  سر م  (م س)رر مرن ة) رت حا 

 د ير - ال ر)أ (ذهر)ن هري (حة)مر  حيمأرت حيقررر )ؤة  (ن )ري  لكن اإلشة)ل، حا ث:ل الرض)د  من (خي حس م  س م ،

 إ-حالسالم الصال  د ي -  لي   ول م) أي)ن ثم)م من حهذا ،-حالسالم الصال 
 القررآن، هري د ):ر) م صرحف هي الثي "حجر (( في رييبتي تكن لم لو ))إنها فقال: نعم، قلت: سلمة، أم بنت "قال:

 لقررآنا هري د ):ر) م صرحف ي  ري ةرذلك، ثكرن لم لح لي(( حلت ما حجر   في ))رييبتي د ):) المامل المحرم)ت من

 يي  :ر) الرحم   مرن ال سرب مرن يحررم مر) الرضر)د  مرن حيحررم الرضكاعة(( مكن أخكي البنكة ))إنهكا لمر)ذا؟ لري، ح ت م)

 مررن (هصرر  برر)لفث  حالحاررر الحاررر، حقيقرر  ) رروم حم أ)ثرري، هرري د رر ي ي  رري حاررري، هرري الرضرر)د    مررن (خرري مأ رر 

 اآلن الرضرر)د    مررن (خرري مأ رر  يي  :رر) ال سرر)   سررحر   32]ي ور ُكم ُحُجكك ف ككي الالَّت ككي }َوَرَيككاب ُبُكمُ  لرري   ح ررت ييمرر) الكسررر

 لر  )ررحن  مر) الام:رحر الام:رحر، د ر  لر  مف:رحم م لر ؟ مف:رحم م (ح مف:رحم لر  مؤمر حصف هح هم حاريى ىهي الق) 
 هري ىصرما هرذا حد ))ثر ، رد))ث ، ثحت أ)ث ، هي د  ه ي  ي حاري   ييهي حبحل ال الوحا ، أ ت هي الرب)ب  مف:حم،

 د رر  (مرك، د رر  اا  ):ر) أ:ر)، دالبرر  لري مرر) هرذه الأ رت برر)لال المرر(  هرذه ثرروح  لمر) اشررثرح ( ر  اهثررض لررح لكرن الرب)بر ،

 حمر :م ال  رم، (هم ام:حر د   ذلك ل  ليأ )ثوحا:)؟ (ن ل  هم ب)لشرح، حالثومت م :)، د ي م) (دم)م:)، د   (أ):)،

 لر  ح(خحال:ر) (دم)م:ر) د ر  (ح (ار ا ه)، د ر  (ح آخرر، أ ر  هري ثربت حاره هي ثكن لم هإذا مؤمر، الحصف  ن ب)لال من
 ال  رم (هرم د)مر  لكرن ال  رم، (هرم مرن حامرل ط)لرب، (أري أرن حد ري الخطر)ب، أرن ل مرر ح سرب أ:رذا، ب)م )ثوحا:) (ن

 ل إ مف:حم م (   د ل
 الرب)بر  ال قر ، بمار  الأ ت وح  د ل رمثح حاىم ب)ل خحل،   م؟ ب)ل خحل؟ (ح ب)ل ق  اىم وح  د ل ثحرم الرب)ب  اآلن

 هرذا أر)ن هرق  لم)ذا الثفريب؟ هي السأب ) رك (ح  هي ال ق ، بمار  الأ ت وح  د ل ثحرم حاىم ب)ل خحل،  م ثحرم م)

  حهذا؟
 الطالب:........

 ة)ف؟
 الطالب:........

 بأرم اىم هري )رسرب بر  دةرأ، حم لأ رتا ثرؤمر بر  ( :ر) اىم طبرل مرن حم ررحف بأم:ر) ال خحل بأم الأ ت هي )رسب ب 

م ظر)هر الفرق   فس:)، د ل اىم ثؤمر م الأ ت (ن حم  حم ب)لأ ت ال خحل  رب)أثري ثكرن لرم لرح يي  :ر) ظر)هر؟ هرح مر) حا 

 هرري ال سررب، مررن يحرررم مرر) الرضرر)د  مرن يحرررم ( رر  حم  ررحم الرضرر)د    مررن (خرري مأ ر    :رر) لرري، ح ررت مرر) حاررري  هري



 الم ررك بماررر  أ) :مرر) ل امررل ب)ل سررب  (مرر) اليمرر)ن، حم ررك  امرر)ب الحرامررر هرري اىخثرر)ن، أرر)ن مررلالا هرري اىحلررل المسررأل 

 حم الررحح ، هرري أ) :مرر) الامررل )اررحو م الررحح  لكررن (خثرر)ن يشررثري  اثف)برر) ، )اررحو   ام)درر) ، )اررحو )اررحو؟ مرر) (ح )اررحو
 مف)ربث:)إ ب    م (خث:) يطأ (ن يطأ، (ن ل  )احو
 ه ر)ب الفصرم ) روم حم المف حل، د ل الي) ، د ل م طحف (ب) سلمة(( وأبا أرضعتني ضاعة،الر  من أخي البنة ))إنها

 )ابإ م ال صب ضم)ر (م) الفصم، حاب رهل ضم)ر ة)ن لح لكن  صب، ضم)ر ى  
ن    مثصرررررررررررم رهرررررررررررل ضرررررررررررم)ر د رررررررررررل حا 

 الم فصررررم ب)لضررررم)ر ه)هصررررم دطفررررت 
 

 إس م    ح(ب) يي(رض ث ي ب)لال حلذا ه)صم،  لل يحث)  م ال صب لضم)ر ب)ل سب  (م)
(ح هرذا مارر   ي  ري هرم (م سر م  درضرت أ ث:ر) أخكواتكن(( وال بنكاتكن علكي تعرضن فال لهب، ألبي موالة ))ثويبة
ال ث رضرررن د ررري أ ررر)ثكن حم هررريي الإلشررر)د  مأ يررر  د رررل ممرررم هرررذا ال ررررض، أررر ل)م ( ررر  بررر)لاحبررر  ثكرررحن  ؟ شررر)د 
بر  يحثر)  د رل ةرم حر)ل  ؟ث ررض (م سر م لرمال  (ن يحسرم المر)  (را   -د ير  الصرال  حالسرالم-(ح ( ر     (خحاثكن

حم هري  هللا الررحمن الررحيم هري (حل بررا  م )رذةرحن بسرم ىحلح لم يةن ل   ادي حم ب)در) ل ثأك)ر ،  لب ض اىلف)ظ
ةسرف)ن ن آير)ت هللا م )  ن الشرمأ حالقمرر آ)ثر)ن مريي ك)ر  ال فريآخر القرا   م) ثحث)   لرل بسرم  ، لكرن لثأ ىآخره)

ظر)هر ب ىن  لكرن ل ثأك)ر ، حه ر) الم )سرب  ،ال  ن الشرمأ ث ةسرف لحير)  (حر م) هي (ح  بر)ل   حم لحي)ث  لمحت (ح 
 رررل )ثوحا:ررر)، حبررر  ثكرررحن هرررذه اإلشررر)د  مأ يررر  د رررل دررررض هيةرررحن مرررن بررر)ب الث صررريف دهرررذه الأ رررت (شررريل ( ررر  

حلرح لرم ث ررض  -د ير  الصرال  حالسرالم- أي حب  يةحن (را  ال   حم (خحاثكن ييهال ث رضن د ي أ )ثكن المط حب
 إم ي رض د ي  شي  ممن م يحم ل (را  حسم الم)  ، حيري  ( -(م س م 

مر)ت د رل الكفرر  سرأل هللا  ،-د ير  الصرال  حالسرالم-(أرح ل:رب درم ال أري  "وثويبة موالة ألبكي لهكب" :قال عروة"
( :رر) سررأب ال ثررب  "ة ألبككي لهككب كككان أبككو لهككب أعتقهككامككوال" ، هيرر  حهرري امر(ثرر السررحر  الك)م رر   ال )هيرر ، ح ولررت هيرر

 -د يررر  الصرررال  حالسرررالم-، بشررررت (بررر) ل:رررب سررر) ه) أرررحم   ال أررري -د يررر  الصرررال  حالسرررالم-بشررررث  أرررحم   ال أررري 
محيبر  هرذه ار) ت هري السر)ر (ن ال أري  إإ،ه م) م)ت (أح ل:رب "-صلى هللا عليه وسلم-فأرضعت النبي "هأدثق:)، 

 ،م) ثوح  خ )ا ، ب   ومن ب   ث خم د ي  ى :) (م  من الرض)د  حة) ت ،ة)ن يةرم:) -لسالمد ي  الصال  حا-
 ن ة)ن س   سبل ب   هث  خ)أر م)ثتإ لل ( ،م) ه)ار ب    هر طحيم، حة)ن )رسم  ل):) الص   من الم )   ب  

(ح    رضر)دي دثق:) بأرم ي   (دثق:) هأرض ت، "-صلى هللا عليه وسلم-فأرضعت النبي  ،كان أبو لهب أعتقها"
صكلى هللا عليكه -فأرضكعت النبكي " بأرم الرضر)د  ال ثرب هرحر الرحم   بأم، ال طرف ب)لفر) ، حم  رحم (ن ؟  م ؟ب  ه
م )مي ب    لم) م)ت (أح ل:ب ر()ث  هي الال ب)أ يقحل رآه "بشر حيبة هفلما مات أبو لهب أريه بعض أهل -وسلم

 )هي ،  ذا ة)ن هرذا در ح الر دح   م ( ر  مر)ت د رل الكفرر هري شرر حر)ل،  سأل هللا السالم  حالححل هي شر ح)ل، 
حهرح هري  لرم يسر م م ( ر   -د ير  الصرال  حالسرالم-ح(خحه (أرح ط)لرب الرذي  صرر هللا بر  الر دح ، ح اهرل درن ال أري 

 هرذا؟(  سرأل هللا د ير  شرراك)ن مرن  ر)ر ي  ري م :مر)  م)سر ، هة)رف ب ر ح الر دح  الضحض)ح مرن  ر)ر، حهري رحاير 
: لكم قكال أبكو لهكب (قال: مكاذا لقيكت" ال بةسر الح)  الح)لر حالح)ب  "أهله بشر حيبةبعض أريه " السالم  حال )هي 

مر)ت د رل ، مر)  ام خ)را ، حلن ) قل خ)ررا   ك ( :) من المقطحب ب  (   لم ) ب  لك :) م ش ،هذه رؤي) "بعدكم خيراً  ألقَ 
الثري ثحرت  أ:)مر ، ي  ري أر)ن  ح(شر)ر  لرل ال قرر  "ذه بعتاقكة ثويبكةغير أني سقيت من ه بعدكم خيراً  "لم ألقَ  هةفر 



يصر)ر ه):ر)  قررر ، مر)    ريم،  ذا صر)ر  قرر   ر مر) هيريصر) در)  اإلأ:ر)م حالثري ث ):ر)، ال قرر  هرذه، لرح ب رض ال ر)أ 
يَن ي  ي هرم هرذا ي ر)رض  ىسقيى َمُهَمكا َعَلكى اْلَككاف ر  ب مرن (هرم مر) ط ر حهرم   ر ؟   سرحر  اىدرراف05ي] }إ نَّ ّللاهَ َحرَّ

َمُهَمككا َعَلككى  ؟ا ةرر)ن الاررحاب؟  يرر(ن يسررقحهم مررن المرر)  (ح ممرر) روب:ررم هللا الا رر  مررن بأررم (هررم ال رر)ر }إ نَّ ّللاهَ َحرَّ
يَن  مة)هأ  لر ، ي  ري هرم الكر)هر  ا خ)ف بأأي ل:ب، لكن هذينالسقي حرام د ل الك)هر     سحر  اىدراف05ي] اْلَكاف ر 

 }َلب ْن َأْشكَرْكَت َلَيْحكَبَطنَّ َعَمُلكَ؟   م ( :م ةفرحا، م يقأم مر :م، إإإحم) م  :م (ن ثقأم م :م ؟ث ف    فق)ث  حص ب)ث 
برر   :رر)،  قرر (ن سرق)ه هرري ال قرر  الثرري أر)ن اإلأ:رر)م حالثري ث ) -اررم حدرال-لكررن هرذا مررن هضرم هللا     سرحر  الومرر50ي]

  م د ل ةرم حر)ل  غ هي  حلحغ ا ث:ل، الم)  حب ث ، لح )ق)ر  م) سقي من ،  ش)ر   لل حإإثكحن ةم)ر من ال )أ م)
  84ي] }إ نَّ ّللاهَ اَل َيْغف ُر َأن ُيْشَرَ؟ ب ه  َوَيْغف كُر َمكا ُدوَن َذل كَ؟ ل َمكن َيَشكاء  حالك)هر مخ   هي ال )ر ،الكفر شأ   دظيم

يصرب   كرحن هري آخرر الومر)نثري ثسريم) هري (ير)م الفرثن ال خحان م) هح بأمر ص ب، محالكفر ثرى ي)    سحر  ال سر) 
 إالرام مؤمن حيمسي ة)هر، حيمسي مؤمن حيصب  ة)هر، ه  ل اإل س)ن (ن يسأل رب  المب)ت د ل ال )ن

  اليقحل -رحم  هللا ث )لل-اأن القيم 
 حهللا مرررررررررررر) خررررررررررررحهي الررررررررررررذ حب حا  :رررررررررررر)

 ل  ررررررررررررررل سررررررررررررررأ)م ال فررررررررررررررح حال فررررررررررررررران      
  

 رإي اىمر اآلخه ثحت المش)م ، لكن اإلشة)لالذ حب 
 لكرررررررن خرررررررحهي (ن )ويرررررررغ الق رررررررب درررررررن

  

 ثحةرررررررررررررريم هررررررررررررررذا الررررررررررررررححي حالقرررررررررررررررآن   
 

حهللا  حمررم المط ررب د ررل المق)رر ،  اله  ررل اإل سرر)ن (ن يةررحن خ)مفرر)  مررن سررح  ال )ببرر ، حهررذا  )رر ن السرر ف، مرر) برر)ل
ن (حر ةم لي مرم ب مرم (هرم الا رر  يي   ارر)  هري حر )) اأرن مسر ح الى ر ح رأمن ممرم مر) يصر ل ةم)رر مرن ال ر)أب حا 

حاررر)  هررري الرحايررر     مررر) يةرررحن أ) ررر  حب) :ررر)  م ذراب هيسرررأب د يررر  الكثررر)ب هي مرررم ب مرررم (هرررم ال ررر)ر ه)ررر خ :)حثرررل 
 حمم المط ب د ل المق) ، ح( ) (دمم أرإخالف مر)  الب ض ال )أ د ل الا)   يقحل   هيم) )أ ح ل  )أيي الاىخرى 
، ح(كمررر م ررك )ن هررم (حسررن م ررك دمررال  يضررمن ال )ببرر ، هررذا الكررالم لرريأ بصررحي ، السرر ف الررذ إإ،، ح( رر)إإ(اررمهرح 

 -ام حدرال-، ح(ثقن ل  مم )خ)هحن، ه) ب ي لإل س)ن (ن )خ)ف من سح  ال )بب ، ح(ن يةمر من سؤال هللا )   خالص
 إ، حهللا المسث )ن(ن يحسن خ)ثمث 
رأة ال يجمك  الرجكل بكين المك)): -صكلى هللا عليكه وسكلم-قال: قال رسكول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة 

 .((وال بين المرأة وخالتهاوعمتها، 
 ال-رحم  هللا ث )لل-يقحل المؤلف 

ال يجمك  الرجكل بكين المكرأة )) :-صلى هللا عليكه وسكلم-قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة "
(ح خ)لرر  دمر  لنخررى  ) حر اهم مرل الرارم هرري حبرت حاحر  أر)ن وحاثرر)نم )ا "((وعمتهكا، وال بكين المككرأة وخالتهكا

ن حصم د ل الحم  حالثرث)ب ه)لم) ي  دق ه) ب)طم، حالامل )ررا  ل:)، هإن حصم ال ق  د ل  امم ث)ن م )  بطم، حا 
ب  هي آن حاح ، ة)ىخث)ن، ه ح ة) ت د  ه امر(  ثحه)ت، لر  (ن )ثروح  (خث:ر)، (ح ط ق:ر) لر  (ن )ثروح  (خث:ر)، ةمر) 

د ر ه دمر  لر  (ن )ثروح  أ رت  ، حةرذلك  ذا ةر)ن-رضري هللا د ر -مل دممر)ن  -د ي  الصال  حالسالم-ي ه م ال أ
هي دصمث  ه:ذا محررم أ:رذا  ، ل  ذلك ب   (ن يف)رق اىحلل، (م) الامل أ) :م) هي حبت حاح (ح أ ت (خث:) (خ):)

ةررذلك م )اررحو (ن  اىخثرر)نةمرر) ( رر  م )اررحو لرر  (ن )امررل أرر)ن    م )امررل الراررم أرر)ن المررر(  حدمث:رر)يي الحرر ))



كلَّ َلُكككم مَّكا َوَراء َذل ُكككْم ل أر)ن المرر(  حدمث:ر)، حم أرر)ن المرر(  حخ)لث:ر)، حهرذا مخصرف ل مررحم بحلر  ث ر)للال )امر  }َوُأح 
الام:رررحر د رررل (ن خأرررر الحاحررر  م ) سرررخ القط ررري، م ) سرررخ القررررآن، حه ررر) خصرررت اآليررر  أ:رررذا     سرررحر  ال سررر) 38ي]

ن  الح )) حهح من (خب)ر اآلح) ، ه)لثخصيف ى   رهل اومي حليأ أرهل ة ي،  سم)ه المثق محن  سخ) با)مو، حا 
 هررح أرهررل ة رري ل حةررم، هررح هيرر  رهررل ه:ررح مشررب  ل  سررخ، لك رر  يف)ربرر  بررأن الثخصرريف حالثق))رر  رهررل اومرري ي  رري مرر)

م الثخصيف، ثخصيف القط ي أخأرر الحاحر  حخصصرحا بمر) حال سخ رهل ة ي ل حةم، ه)احو د   د)م  (هم ال  
أل  مامررل د ):رر)، مرر) اشررثمم د يرر  الحرر )) مررن حةررم مثفررب د يرر ، حالحةمرر  هرري ذلررك مرر) يقررل ذلررك، حالمسرر هررح  حن 

حالثق)طل حالث اأر، ه:ذا يفضي  لل بطي   الرحم، حالحسر)مم ل:ر)  إإ، (ح بسأب المض)ر  من الثب)سض حالثش)حنمن
 ذا  البر  يقرحل ب)مرمحاارب،  (حة)م المق)ص ، حم) )ؤ ي  لل حرام ه:ح حرام، ةم) ( ر  مر) م )رثم الحاارب  م بر  ه:رح

ةمرر) ثحهمررت (م حأ)برر ، لكررن  ن (خث:رر) (رحررم أ:رر) ح(رهررب مررن س)رهرر)حبرر  ثكررح  رهررت المررر(  (ن الرروح  مثرروح  مثرروح ،د
أر)ن اىا) رب (مرره (سر:م بةم)رر  حالثب)سضىن القط ي  حالث اأر حالثش)حن  مر هذا (شر )  لل احاب  هيم) سأبباى

ن ة)ن مم حب  حالثقر)طل محررم، لكرن المصر ح   حالثبر)سضحمحرم)  ةرم مر) )رؤ ي  لرل ال:ارران م   أ)ن اىب)رب، حا 
اررم -بمرر) حةررم برر  هللا  المفسرر   مررل مط)لبرر  ال سرر)  ب)لرضرر)رااحرر  هرري الث رر  ، هررإذا ثراحررت المصرر ح  حسمرررت 

م م ررحف (ن  ،هرإذا طحلأرت أ:رذامر) ار)  درن هللا حدرن رسرحل ، ، ح -حدال حثراحرت المصر ح  ا ث:رل اإلشرة)ل، حا 
الضر  م) سم)ت ضر   م إللح)ب:ر) الضررر بضررث:)، لكرن هرذه مفسر   م مرحر  هري ا) رب المصر)ل  الكأ)رر  الكم)رر  

لكرن ةرم من مشرحدي  الث   ، ث    الوحا)ت، مص)ل  لح ) رة:) ال )أ م) ثأخر (ح  م من  س)  حم مرن رار)ل، 
م اىربر)م مخيفر  الثري  حث  الخ)صر   س)ن ث:م  مصر  :رذا السرأب، الحررب   ال رحا أ هري الأ)رحت أثر ل د رل ةمرر حا 

 ررل الث رر  ، حثشررحي  صررحر  الم رر  )ن، ا  ررت ال رر)أ م ثقأررم، ي  رري لق ررحا مررن حسرر)مم اإلدررالم دقررح  (ن دالشرر حا  
حاإل ة)ر ض )ف، ح(مرر (مرره البر)لغ  من الاميل الث    ححشي ، حرمي بسأب  ال )ن ح(هم ال )ن، حد ل مر(ى حمسمل

،  مر)ذ  بر  ثكرحن هري  ثطأيقر) ت سر((س) ت  لرل هرذا الحةرم ال ظريم،   ةر (ن ه )ك  م)ذ  هي  فحأ ال )أ، حم 
لكن )بقل (ن الحةم الشرردي بر)بي، م يطرر( د ير  ث ))رر  ،أ)حت ب ض من ) ثسب  لل الخ)ر حال )ن، ه )ك  م)ذ 

ذا يحررم د ير  (ن هر إإ،رف مرن ح)لر  ( ر  يظ رم (حبسأب ثصره)ت هر ي ، الحةم ال )م بر)بي، لكرن هرذا الشرخف د ر
د ير  -يق م، حيبقل (ن الحةم ال )م مشرحدي  الث    حهح اىصمب ىن هللا ب م  د ل الحاح  ، حهح اسثا)ب  ل أير  

حهللا ي) (خري ( ر) م اسرثطيل (ن  الهذا مط ب شردي، حم يقحل ب)ممحةمر  اىحم   هي ةمر  ال س)  -الصال  حالسالم
ح شرحف اآلبر)  هري الام ر  لريأ  ،قأم مخ)رف، ه ةثفري ب ر   ب )رم مرن اىحم حالمسرث(ربي، حاآلن الظرحف صر ب ، 

حثسرثا)ب لمر) ط رب م رك، حثأرذل  ت مط)لب ب)لثك)مر، حد يك (ن ثأرذلمل ذلك (  قحلال ل:م سيطر  د ل (حم هم، 
-ام حدال-:م، حم د يك  م أذل السأب، (م) ال ث)مج أ)  هللا السأب هي  صالح اىحم ، ثأذل السأب هي  صالح

، لح ة) ت ال ث)مج أ)  البشر م) ص)ر اأن  حح ة)هر، حم ص)رت امر(  هردحن مؤم ر ، حم صر)رت امرر(   رحح حامرر(  
م ثقصرر ثفررح (ح ثكرحن سرأب)  لحح (مم   دم ي  ل كف)ر هي أ)حت خ)ر الخ ب، ( ت م) د يرك  م (ن ثأرذل السرأب، 

اآلب)  )ثم ل (ن يةحن اأ   ص)ل  لكن م)  م ه، ةم)ر منيةحن سأب هي ضي)ب (ح ىن ب ض اآلب)   هي ضي)د:مب
سأب، أم ب  )أذل م) ي  ي  د ل الفس) ، حييسر ل  (سرب)ب الفسر) ، حب رض ال ر)أ )ثم رل (ن يةرحن حلر ه مرن )أذل 

مرن السرأب  المس)بق)ن  لل الخ)رات، ح(حل من ) خم المسا ، لكن ( ت اخثأرر  فسرك هري أرذلك ل سرأب، هرم أرذلت



حهللا  ؟  ن ةر)ن هري الشرث) حاىدرذار (ح ثبحر) درن ال  رم ل م رسر مم مر) أرذلت إليق)ظر   صرال  الصرب هي  يق)ظ  ل
ال )أ، لكن صرال  الفارر أرر ، حهري الصر)ف  ) همحن مسة)ن م) )ثحمم، الم رس   ذا ط  ت الشمأ الح  ،الاح ب)ر 

ح :مرم (مرحر  )ر :م، ير)   ي)هماىأ ) ، ح حرف د ل (محر   ، ح ري  صالحإإمسة)ن س:ران ةم ال )م حالاح ي  ي
، يرأثمرحا ه  ل اآلب)  (ن ) ثأ:حا ل:ذا(خي ( ت  ذا م) حرصت د ل (مر ال )ن م) (د ت حثل حم د ل (مر ال  ي)، 

اىسب)ب حيحرصحا حيثحرحا امثمر)ل اميرل مر)  حاأحامر الشرب هي الثك)مر سحا  ة)ن هي الوحا)ت حهي اىحم  حيأذلب
ميررل مرر)  :ررحا د رر ، حلرريةن حرصرر:م د ررل  ر  المف)سرر  (دظررم مررن حرصرر:م د ررل ا ررب (مرررحا برر  حام ث:رر)  دررن ا

حضررر ل:ررم حسرر)مم ث )رر :م د ررل ( رر) (ا)ررب ل:ررم (حضررر ل:ررم (شرررط ، ح(المصرر)ل  ةمرر) هرري الق)درر   المقرررر ،إإإإإإ 
، ة)رررف حمرررل ذلرررك  ذا حصررر )هم )ثرة:ررر)، هررر)ت ل:رررم مرررن الحسررر)مم الثررري ثفسررر هم، ي  ررري ب ررر )ن )ثحصرررن صرررالح:م
إإ، هررح (رض ب)أ رر  مررن (ن حضررل ب مرر  د ررل اىرض  لررل (ن يمررحت حهررح ثحررت ؟ا م  ررل )ثحصررن يرر)ثحصررن؟ 
مح  ل  ةم م) )ري ، )أي )ثرة:)  ي)  ،مم (حضر  ،ب)ل )ن حرب  د ل هذابأ  حص    اله  اىمحا ، يقحلي  ي ثثق)ذ

حلال (أر ا  قري، إإشر)كم هرذهب)لحسر)مم المفسر   ةر)لق حات حال شرحا حالماأث )رت بصحي ، حلذلك أ)رحت المسر م)ن الثري 
خرحان  ذا ثصرحر ) (ن شري)ب (أر ا  ( رت مر) ث ررف، ير)  ، مرح بصرحي  حيضررهم )ر ف :مال ي ي رهحن ح مث ) )ن دي)ل ) 

ةب)ر سب )ن مم) )ن س   ة) حا دم)ر مس)ا  دن يم)ن المؤذن حدن شم)ل ،  هحر اآلن مر) يصر حن مرل الام)در ، 
مررر  مررر) شررر)  هللا أ)اآلن حصررر )هم، م  الة)رررف  رررأمن د ررر):م  قرررحلسرامرررو ح ررروحات، (هرررم  ؟ة)رررف  رررأمن د رررل شرررب)ب

بضر)ي) ثحصرم هري أ)رحت ب رض  ب)لقضر)  (ح أرار)ل الحسرب  يشر)ب ر(سر  مرن مح)هظ ، ي  ي الرذي لر  (  رل صر  
، د م  السب)ح  حخ ر  )رث  م حارمر  هري البحررحارم ،    حبأحص ثممم هذا،  هضال  دن اىشرار، م) يق)ل اىخي)ر

، حالحري هري هرذه الظررحف الثري   يشر:) ممرم  ىن الحي م ثرؤمن د ير  الفث ر هذا )خث ف دن هذاب هذا س)ر هذا،
ال ريررب، ال :ررم سرر م سرر م، (م يرر  اإل سرر)ن الحح)رر   (ن ثفرريض هررذه الرررحح، ثخررر  هررذه الرررحح بسررالم، س)ررر م )ررر حم 

ثار ه (حل اىمرر هري (بصرل  مأ ل، ( ثم د  ةم  م)ذ  حثل من ب ض من ) ثسب  لل ط ب ال  م حال دح ، (حي) ر)  
ةح ر  ث )رر  لرل (هضرم (ح  لرل (سرح( (ح  ؟(اليم)ن، حاآلن ص)ر هي (بصل الشم)ل، هرذا مر) هرح بممر)ل حري ل ث ))رر

هي (ن  -ام حدال- لل ةذا محاح  ي  ي، ه)لحي م ثؤمن د ي  الفث  ، ه يةن اإل س)ن  امم) ، حالثضرب حالثذلم هلل 
(كمررر ىن  -م يمةررن بأررم (رب رر)ن- يةرحن  )رر ن المسرر م، بأررم خمسرر)ن سر  يحفظر  مررن مضررالت الفررثن، ) ب رري (ن 

 ال:ر) الك:ربرر)   م مرن مالمرر)ن حارر)ي، بأرم حاررح  الك:ربر)  مررمال  الثربيرر  ليسرت صرر ب ، بر  يقررحل ب)مررمالأ ر ان مرر)  خ 
 الم، (ح بررخمسرر  دشررر سرر   ،(أررح دشررر  )ر ذاامأررن الصررال رر)أ )ررؤطرحن د ررل الحررب، لكررن  ؟حا ذ ررب الك:ربرر) 

 دررن (ن يررأثي  لررل حال يرر ظررالم  امررأ لرريأ لرر  مفررر حم مح)رر   ؟دشرررين سرر  ،  ذا س)أررت الشررمأ حيررن )أرري )رررحح
حيرضررر):م) بشرررثل الحسررر)مم، لكرررن اآلن  ذا س)أرررت الشرررمأ صررر)ر ال )رررم (هضرررم مرررن ال :ررر)ر د ررر  ال ررر)أ، ط  ررر)ت 

ب د ير  (أرحه، اآلن الشرمأ، حيث قفر  (لرف شريط)ن  ذا سضر ت)أ ذا س ح)ت حم ث ثشر الشي)ط)ن  مح اسثراح)ت حر ح 
 يقرحل اآلن (مرهم حاض ، حمل ذلكي  ي شي)ط)ن اإل أ  ؟أور،  لل مثل ح( ت طفم ثحا ( ت ةأرت، ( تإإإإإإ 

 أ)ث  هي س)رهحا ث:ل اإلشة)ل، هذا هس)  هي الثصحر، هح م) )رى هي صحيح  ح  س يم ثربي   ت رب ( (أ ا   اىبال
ث )ررر، حةررم مررن شررخف ث )ررر ب رر  اسررثق)م  طحي رر ،  ذا ةرر)ن شرري)ط)ن  حةررم مررن حاحرر  ؟(مرر) )رررى الث )ررر هرري  فسرر 

اإل أ ل:م ض حح حل:م حس)مم، حشي)ط)ن الان (يض)  ث هل من ال اخم، حاإل سر)ن ضر )ف م يسرثطيل (ن يقر)حم، 



ل، يسر الشر بشةم م )ثصرحر ثصحرحن هس)  الشب)ب حالش)ب)ت بسأب حس)مم امثص)ل شي  م) )خطر د ل الب)
مثحصررن مررثحفظ مرر) ح( ررت مرر)  ام  ،صرر)حب مررن شررمت، حدرر)يا مررن شررمت( ررت (أرر ا   الحم )ثحبررل، حب ضرر:م يقررحل

حمثم)رو،  ،مثخرر  مرن ة ير  شرردي  ،ط)لرب د رم ،د يك، ( ) ر()ت م ظرر حقيقر  هري س)ير  السرح ، ي  ري مرؤمر ار ا  
، د رر  المشرر))خ الصرر ر، حمرالوم ل رر رحأ مررن ح قرر   لرل ح قرر ال حير   لررل  صررف  -مرر) شرر)  هللا ثبرر)رك هللا-حشرة   

لح)ثر   لرل  صرف الصر ر، حال)رحم ح )رب بر)لمحأ، مر) ح ب ) ي، هاأ  ر()ث  ح )ب، (مأ ا)ي  لرل الر رأ هذا ر()ث  
د رل ال حير  السرالم،  المم م) يسححن ال)حم ب)لمقف، مب ى   ي)  خحان المقف  ذا  خم خالف برهح ب)لث ريج مم

ذا ح  ،)حم  قف هذاالح  ،حم وا  هذاحهللا ال) د ل شحي شرحي  لرل (ن ث ث:ري، لكرن هرذا بر)لمحأ مرر  حاحر  ، حيسرأل حا 
مح ال ( )  ل ب  ثوح  امر(  ب)لت ب  (أر ا  ربري الطفرم م  الال حي  م)  اثمل، هذا ثربي هي ح قر)ت ال  رم، ح حرن  قرحل ا 

حيرارل هر)لحي م ثرؤمن د ير  الفث ر ،  هرذا )خرر  ، مر)  ام الر فأ- ن شر)  هللا- رهذا حارم  هي البحرر مر) د ير  شر
 ه  ثب  ل:ذاإ

إن أحكق الشكروأ أن )) :-صكلى هللا عليكه وسكلم-قال: قال رسكول هللا  -رضي هللا عنه-وعن عقبة بن عامر 
 .((توفوا به ما استحللتم به الفروج

 ال -رحم  هللا ث )لل-يقحل المؤلف 
 ى((إن أحكق الشكروأ)): -صكلى هللا عليكه وسكلم-رسكول هللا قال: قال  -رضي هللا عنه-وعن عقبة بن عامر "

، هررذا إإىن هررذا الشرررح هرري مق)أررم اررو  ((مككا اسككتحللتم بككه الفككروج)) مرر) ةرر)ن أرر)ن الرروحا)ن ي  رري (حمهرر) ب)لحهرر) 
الشرح   م) هح او  من مق)أم الفر ، حالفرح  يحث)ح ل:) (كمر مرن س)رهر)، (كمرر مرن اىمرحال، هرإذا ة) رت الشررحح 

ىن الشررح الم ثأرر ل مشرثرح م شرك ( ر  هري مق)أرم ارو   ثكرحن (حاربإإب ه رمنأ)ن المث )بر )ن هري اىمرحال  حااب 
 ،من الممن، حهذا الشرح الذي يةحن أ)ن المث )ب )ن مق)أم او  من البضل، هإذا ة) ت الشرحح م أ  من مراد)ث:)

 )،  ذا ة) رت ثارب مراد)ث:ر)أ:رحهر)  )ارب ال حهي الثي م ثخ)لف مر) ار)  درن هللا حدرن رسرحل  هري ةثر)ب هللا، هرذا
 إىن امحثي)ح ل:) (دظم إإ، هي اىمحر الم)لي  ه من ثاب هي الفرح  من ب)ب (حللبن ثابهي (محر ال  ي) ه م

 بد ):ر) (ن ثشرثرحهري يحررم  ال(شثرح د يك (ن ثط رب وحاثرك، حالثروم ل:ر) ذلرك، (حم   الاشثرطت الوحا  ب)لتط)ب 
هررذا  رحب مررن    لثكفررئ مر) هرري صرحفث:) م ثسرأل المررر(  طرالق ضررث:)ييبرر)لال  -  حالسرالمد ير  الصررال-ىن ال أري 
المسررر محن د رررل  الم )ارررحو الحهررر)  بررر   ا)بررر  لط أ:ررر)، حمررر :م مرررن يقرررحل الحامرررل مرررن (هرررم ال  رررم يقحلرررحن  الشررررحح

ْمَساٌ؟ ب َمْعُروٍف َأْو َتسْ شرحط:م، م :م من )خف هذا الح )) بم)  ف د ي  هي القرآن  يٌح ب إ ْحَساٍن }َفإ    332ي] ر 
المشرثرح هري ةثر)ب هللا، (يضر)  ال شرر  بر)لم رحف )ارب الحهر)  أ:ر)، لكرن مر) والرت د رل ذلرك ممر) )رذةره   سحر  البقرر 

المث )برر ان (م رر)  ال قرر ، حةررم ) ظررر  لررل مصرر حث ، اشررثرطت (ن ثكمررم ال راسرر ، اشررثرطت (ن ثثرر)بل هرري حظيفث:رر) 
هررذه الشرررحح )اررب الحهرر)  ممررم م ثحاصررم ال راسرر ، (ح (ن ثسررثق)م مررن دم :رر)،  (ح اشررثرح د ):رر) (نحالثرروم أررذلك، 
ب)لشرررح، لكررن هرري مسرر)مم ال ةرر)ح  يفسررخ، حل:رر) (ن ثفسررخ  ذا لررم )ررحف   لرر  (ن ؟يررا م  ررل حاررحب الحهرر) أ:رر)؟   ررم؟  

مح ال ثثرررة)ن ال راسرر  حهيمرر) )ث  ررب أرر)ن الرروحا)ن، اشررثرطت د يرر  (ن ثحاصررم ال راسرر ، هارر) ت أحلرر  هقرر)ل الحقرري  ا 
ال  ن المسررأل  مسررأل  درررض حط رربب ى رر  يم ررك (ح  قررحل حهرري مشررثرط ؟ بأه ررك، هررذا الثصرررف يررأمم برر  (ح م يررأمم



 ؟الشررح) ومر  الحهر)  أ:رذا  اله يم ك الخي)ر اىحل، هح خ)ره) أ)ن (مرين هح يم رك (حر هم)، (ح  قرحل الخي)ر الم) ي
 م)ذا  قحل؟ ة)ف؟

 .......الطالب:.
 ( ) حهللا م (ري  ط)لب ، ( ) (ري  امر(  ثردل هذا الحلر ، حثردرل القحلييسرح:)  لل أ)ت (ه :)،  هح م) هح أيم ك    

هرح يم رك الخير)ر المر) ي، ه:رم ) ومر  (ن يفري أ:رذا الشررح حيسرثمر طرحل دمرره أ)ثي، ( ) خرالل در)م ة)مرم ث أرت، 
حالرومال  س)رهر)  ؟مر) هري أوحار  م) ر حهللا مر) د ر ي اسرث  ا  هرذي و  ( ر) ال(ح يقحل ؟مم  لل مثل  ؟مم م رس ط)لب 

يط ل هح ال مم حهري ثأري ثط رل مرل البر)ب المر) ي،  ذا ار) حا  لرل الأ)رت  لرل المشرة   ل اميرل، أةم)ر، ص)ر )أي 
همر)  ام يم رك الخير)ر شرثرح، لكرن المسرأل  مسرأل  دررض حط رب، س)رهر) مرن ال سر)  ةم)رر، ( ) ا(أ ا  صحي   الهق)ل

ى :ر) م أر  ثث ر)ول،  ذا  ؟حهرم م كر  ل مأر ل اأثر ا  (ح ب ر  ث )ول:ر) ؟لمأ ل (ح مر) يم ركه:م يم ك ا هذا، يم ك الأ ل
  هرال  :ر) ث )ولرت مةرهرال  ه:رم  قرحل ح  ب)س):)، هث )ولت دن هذا الشررحة) ت هي  راسب ، حر(ت ( :) ب   الحل  م) (

حم ثظرن (ن هرذا هري الرار)ل  ؟هرذاهرذه ةرم (مرحر الر  ي) مأ ير  د رل  ال(ح  قرحل يص  ث )ول:) حي ومر  الحهر)  ب)لشررح
محارح  هري الطرره)ن، ي  ري المسرأل  ة :ر) مسرأل  دررض، ةرم شرخف  ،هقط، ي  ي د م الحه)  هي الرا)ل هقط، م

، (ح (خذثرر  مرمال   (خذثر  ى رر  س ري اهثقررر)بحر) درن مصرر حث ،  ن ةر)ن ل:رر) م حرظ د ر  بأحلرر  ا ث:رل هررذا الم حرظ، 
ه  حدط ت ب ض م )ه   الثري هري مقصر  مرن مق)صر  ال ةر)ح، ثررى د ل (س)أ (   ش)ب بحي ممثل هأص)ب ب )

يحرررم د يرر  (ن  ؟ن هررذا  اخررم هرري الشرررحح حم ىحرر  ةررالمال  الرارر)ل مم مرر) يضرر طحن ال سرر)  ثضرر ط، ه:ررم  قررحل
هرح  الحقري بأه رك ال ذا بر)ل -حهح م ثظ ر  مثضررر ب ر -ال م)  ام حهللا يم ك الأ )م (ح  قحل ؟اثرةي ال مم اليقحل

ى رر  يم ررك هررذا الكررالم )خحلرر  هرري (ن يضرر ط د ):رر) هثثرررك ال مررم،  ال الحقرري بأه رركن بحلرر ال  :ررم  قررحلمثضرررر، ه
الخ رل،  ذا ةر)ن  ؟ثرثرب د رل هرذا)حا ال ري  ؟(ح بسأأ:)؟ بسرأأ:) هري (ح بط بر  هرح ب  ثرةت ال مم بط ب حثكحن 

، لكن هذا بط ب  هح م) يم ك أ ثخ)للم) )أي الث ري ي ال راس ،ث هل ل ، م)  ام ثأي ث رأ حهح م) )أ البسأأ:) ب  )
(م) ط أ:ر) هري ه:رح مشرثرح هح الذي ط ب الفراق، ح  ،ى   بط ب  بم) اسثحم من هرا:)، أ:ذا م يم ك ش)م)  شي  ب
حهللا ( ر) بأكمرم  الب)لرتأخالف م) لح لم يشثرح، م) اشثرطت (ن ث رأ حم ثحاصم ال راسر ، مرم ب ر  سر    هي ال ق 

( رأ، ه ر) يرأثي الخ رل ى ر  مرن بأ :ر) م مرن بأ ر  هرح،  هري الا)م ر  اآلن، ( ر) (أريثي  راسثي، ( ) ض ت حوميال
هرذا الرذي )ارب  ى مس)ك بم رحف (ح ثسري  أإحس)نىمن (هم ال  م من )خف هذا الح )) بم) (مر هللا ب  ث )لل 

م مثرل الر  ي) )ر خ :) هرذا لثي يمةن الث )ول د :ر) هيمر) ب ر   ظررا  لقرح  ال ررض حالط رب، ةرالحه)  ب ، لكن الشرحح ا
م (ريرر ه، حهللا شرر))ب،  الثقررحلهاىمررر، حا ال رري ا ررم المررر(  ثرررهض شررخف دمررره خمسرر)ن سرر   لح)ثرر  أيضرر) ، 

يرأثي هرذا الشر))ب هرذا الشر)خ الكأ)رر حدمرره سرب حن سر   )خطرب  ، مرم )حلر  أ) :مر) أ رتثوح  شر)ب دمرره دشررينه
حا ال ري خالهر) ثقأ ر ؟ ى :ر) ، ثقأ ر  )ب، أ ث:) ب   دشررين سر  ش) الهذه الأ ت الص )ر  هثقأ  ، اىم راهض  ثقحل

حثررل الرارر)ل ل:ررم مط)لررب، حال سرر)  ل:رر) مط)لررب، هررإذا  ولررت  لرر  م صررب ةأ)ررر، المسررأل  يرر)  خررحان أرر)ن الرارر)ل ث:يرأ
ن هذه الشرحح خالف ضررب  موب ال   ذا  ولت بيمث  هح (يض)  الوحا  ثض ط، ه:م  قحلبيمث:) الوح  يض ط، 

يض ط  )(ح (   بم) ر(ى من راح)ن ةفث  ح وحل ةفث: ؟مفر اشثرطت ال ارس  حالث ريأ ث رأ طحل دمره) م) هي
ثث )ول دن شرط:)، هإذا ث )ولرت هري م ثثررك ال راسر  حم الثر ريأ  م أث )ول:ر)، م أر  (ن ثث ر)ول درن  د ):) بح))



اشرثرطت الثر ريأ  ( ت   الثرض (   ب)ل ممال  ، لح  فإإهذا الشرح، حث )ول:) سحا  ة)ن أحاسط  الض ط بشي  يم ك 
حم ث رس)ن، ث )ولت دن الشرح حرام  )  (لف)ن ش:رياآلن ثثق)ض)ن خمس  آمف راثب، ( ) بأ هل لك من ا)أي  ح( ت  

يم ك المق)أم م) هي شي ، هيم ك المق)أم الم) ي  ذا  يم ك الطرف اآلخرر، هممرم مر) ذةر ر) هرذه الشررحح  ؟(ح حالل
 إي، هإذا ث )ولت هي مق)أم (مر آخر يم ك  هح اىمر م ي  حهم)ب)لث )ول ث ث:

حهم الرد) ، حل رارم  ،حل:م القحام ، حهم اىصم ،الرا)ل ل:م حقحق  ،حد ل ةم ح)ل المط حب الم )شر  ب)لم رحف
 الهري ةث)بر  يقرحل -ارم حدرال-ل:رن ممرم الرذي د ر):ن بر)لم رحف، حهللا  إإ،د ل المرر(   رار ، لكرن )بقرل (ن المرر( 

ن د رل ةرم شرخف (ن ال  حب  ر) ،د ل ةم ح)ل هذا (شر )  لير  سر)بق)      سحر  آل دمران25ي] }َوَلْيَس الذََّكُر َكاأُلنَثى 
حيسر م بمرر) بر ر الررحمن ى رر  (رحرم بر  مررن  ذةرر (ح ( مررل هرذا لريأ أ)رر ه، ه )ررض  )رضرل بمر) بر ر هللا د يرر ، ةح ر  

 إ-ام حدال-ظ م  هللا   فس ، حلحم (ن هذا (ص   ل  هي  )   ح  ي)ه م)
م) ذةر ) ه )ك شرحح ا) ت هي ةثر)ب هللا مثفرب د ):ر)  ه:ذا الح )) مامم ) خم ثحث  ( حاب من الشرحح، حممم

(ح اشررثرح (حرر هم) مرر) )خرر)لف  ،م )اررحو اإلخررالل أ:رر)،  ذا اشررثرح مرر) هررح مررن مقثضرري)ت ال قرر ، (ح اشررثرطت هرري
مح  ات بفالن شررح (ن م يطرأ صرحي مقثضل ال ق ، ثوح  ىن هرذا )خر)لف مقثضرل ال قر ،  ؟ شررح ب)طرمبب)طرم ا 

مررم يفرر)امحن ( رر  ب رر  ثسرر    ،حهررذا يف  رر  ب ررض ال رر)أ  ذا ة) ررت الوحارر  صرر )ر ، يشررثرح اىب سرر   سرر ث)ن مررال)
م ثرير ه) ثحطرأ م ثوحا:ر)، ه:رح  هذا ) )هي مقثضل ال قر ، ال(ش:ر الأ ت ح)مم، حين الشرحح؟ حين الشرح؟  قحل

  ط)م (كمر من هذاإقصح  (ن ه )ك ثف)ص)م ةم)ر  هي الح ))، حم  سثطيل (ن شرح ب)طم، الم
نهككى عككن الشككغار، والشككغار أن  -صككلى هللا عليككه وسككلم-أن رسككول هللا  -مككارضككي هللا عنه-وعككن ابككن عمككر 

 وليس بينهما صداق.  ،يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته
نهككى عككن  -صككلى هللا عليككه وسككلم-أن رسككول هللا  -نهمككارضككي هللا ع-عككن عبككد هللا بككن عمككر ىهررذا الحرر )) 

حهرررح محارررح  هررري اميرررل المحطرررأت،  ،درررن اأرررن دمرررر ثفسررر)ره مرررن بأرررم  ررر)هل راحي الحررر )) حالشررر )ر اررر)  "الشكككغار
 إليأ بمرهحبح  ال الذي هسره م)لكحب ض:م يقحل

 هررذا ي  رري خ)ليرر  شرر)سر ، ي   ررحن دررنحظرر)مف  اليقحلررحن هةررذا، صرر   مررن الخ ررح، الحظيفرر  شرر)سر إإإإإ( الالشرر )ر
دررن الصرر اق، (ن )رروح  الراررم اأ ثرر  د ررل (ن )وحارر  اآلخررر  ال ةرر)ح  ذا خررال الثحثرر)   لررل مررحظف)ن، حه رر) الشرر )ر

اأ ثرر  حلرريأ أ) :مرر) مررن صرر اق، ي  رري خررال  ةررم مررن ال ةرر)ح)ن دررن الصرر اق، الشرر )ر )ا ررم الررب ض هرري مق)أررم 
رهررل را رر ، حد ررل ةررم حرر)ل (خررذه مررن الخ ررح   رر  مررأخحذ مررن بررحل:م شرر ر الك ررب  ذاال  الررب ض، حمرر :م مررن يقررحل

 صرررريف د ررررل ب ررررض (هرررررا  ال رررر)م م يقثضرررري، حالث حاضرررر ، هررررإذا وح  الراررررم محل)ثرررر ، حالث صرررريف د ررررل الأ ررررت
مح ، لح وحا  (م  د ل (ن )وحا  (م  شر )ر هذا ص)ر ش )ر ه ح وحا  (خث  د ل (ن )وحا  (خث  ،الثخصيف  ا 

)رر ف ، المقصررح  (ن هررذا ث صرريف د ررل ب ررض اىهرررا ، حةح رر  شرر )ر ؟لرريأ أ) :مرر) صرر اق؟   ررم ؟مرر) هررح شرر )ر
المالمر)ن مر) هرذا د ر ه (خرت أ  رت  الىن الأ ت هي الثي يمةرن  اب)رهر)، لكرن لرح بر ر ( ر  ممرم مر) يقر)ل اآلن د ي 

 القر)ليثثروح  د رل (ي حر)ل، د رل (ي حار  يةرحن،  ثوحات، حهذاك د  ه (خت أ  ت ةذلك حةرم حاحر   ثثم رل (ن
 ال قررحلح رر) مسررثف) )ن، ا  مسررثف) ات، ح  -خحاث رر)–خثررك حا ث:ررل اإلشررة)ل، حة  رر) مسررثف) )ن، حالأ رر)ت خررذ (خثرري ح(خررذ (

بقر ر مر) يةرحن ال ظرر   ظحر  لي  خ رح ال قر )ن مرن الصر اقش )ر، حالص اق (مر م أ  م   ةم) سيأثي، حليأ الم



ث:مرررك، ي  ررري  حح هرررذه مررر)بررر  الشرررر  نإإإإإإإى ررر   ذا ةررر)ن )أررري )ررروحا: ب)لرررل ثرررحخي مصررر ح  مرررن حمك هللا (مرهررر 
؟  أ)وحار  )أي )خطب أ ثرهذا الشرحح المط حب  هي الوح  ب  )ث )ول د :)، )ث )ول هذا دن الشرح، ي  ي لح ا)  

لمر) دررض الأ رت حهذا م ) )سأ ) حم يص  ، لكرن هرصر   ،ةم)ر، ح(هضم م   بةم)ر ال )أ س)ره الليقح  ، م) )وحا
هررذا حيخررحن اىم) رر  الثرري حمه هللا د ):رر)،  ةررحن اإل سرر)ن يالحررظ مصرر حث حلررل هرر)لم ظحر  ليرر  ب)ل رارر  اى برر)لإإ،

 لآلبرر) ىن  ، هررإذا ة) رت المحليرر)ت أ ر)ت حاضرر ب) هللاوحا ر) (خثرر  ير)هرصر  مرر)  ام أ الهررب ض ال ر)أ يقررحل ،الحرظم
ت ظرر)هر، لكررن لررح ة) ررمررن الثررأم)ر د ررل أ رر)ث:م مرر) )ا ررم الأ ررت ثث رر)ول دررن ةررم مرر) ثريرر ، حهرري اىخررحات (يضرر)  

ىن المالحرظ حرظ الرار)ل،  ل (ن (وحاك اأ ثي،   م  فرأ الشري بح اهم) أ ت حاىخرى (خت، وحا ي (خثك د  
ي  ي هم المالحظ هري هرذا حرظ الرار)ل (ح حرظ ال سر) ؟ حرظ الرار)ل، ي  ري ةأ ر  ا رم الأ رت سر    )ر ه :) م:ررا  

 اللرح سرمي صر اق، بر)ل:مر) صر اق، لوحاث ، حيرمي أ:) هي (ي مة)ن سحا  ة)ن م )سب (ح س)ر م )سب ليأ أ) 
حهررذا شرريك أخمسرر)ن (لررف، حهرر)ت الشرريك أخمسرر)ن (لررف، المسررأل   ن ة) ررت  ،ح(وحاررك (خثرري يرر) هللا ثوحا رري (خثررك

 حيأخررذ هررذا الشرريك حيرا رر  لحسرر)ب  صرر)ر حاررح ه ممررم د مرر ر  بررأ يأخررذ الشرريك حيرا رر  لحسرر)ب  ح) رر  ح( رر  مارر
هررذا صرر اب:)، مرر) هررح ب)سررمي ( رر)، ح( رر) (كثررب الشرريك  ل:رر)ال رر ، ، لكررن  ذا ةرر)ن م ثأررر ثكثررب الشرريك ب)سررم هالصر اق

لرريأ أ) :مرر) صرر اق، ه رر) حارر  الصرر اق، لكررن )بقررل (ن امدثبرر)ر  المرر) لرري دالبرر ،   ررم يقررحل ،ب)سررم (خثررك صرر اب:)
الثفررريط هرري حررظ المررر(  حاسررثيف)  اميررل مرر) ثط برر  مررن شرررحح ةفرر)  ، م يةررحن الم حررحظ حررظ الراررم هرري ال قرر )ن، 

ي  ري  (ن هذا خ)ر ال ر)أ، )  حلح ة)ن أ) :م) ص اق، حلح ثحخل)ن )أث   دن ممم هذه ال قح  ب  ا  ث)محةحن اإل س
ه، حهرذا المر) ي (يضر)  )، لرح اهثررض (ن هرذا الشرخف ة :رم )ثم رإإحهرذا مرن (هضرم ب  يةرحن هرذا مرن (هضرم ال ر)أ
صررر)ر شررر )ر،  ن ةررر)ن أ) :مررر)  اقم يةرررن أ) :مررر) صررر  ،  ن لررروح  الم) يرررثرررةرررم حاحررر  ) المم ررر ، حد ررر هم) (خثررر)ن بررر)ل

حالص اق   م) هح لنخت، ي  ي الث:م  م ثفي ، لكن (يض)  الب   دن ممم هذه الصحر  مط حب، ممم هذه  ؟ص اق
  لكرن )بقرل (ن الب ر  دررن ط)رب الث:مر  م ثفير )ه حهررذا ة ر الصرحر  الث:مر  م ثفير  م)مر  ب)لم)مر ، حشرخف ة :رم )ثم ر

 إهي المحظحر حهح م يش رم يقل اإل س)ن  بب لمالحلح هي الصحر  مط ح  المش)أ: 
ال ق  ب)طرم درن امرل مرن  (خث  د ل (ن )وحا  (خث  (ح أ ث  حال :ي دن الش )ر يقثضل بطالن ال ق ،  ذا وحا 

 ؟  مال ق  صحي  مل اإلمم، لكن الام:حر د ل بطالن ال ق ،  ال(هم ال  م، حم :م من يقحل
 طالب:.......

مر) هير   شرة)ل، لكرن ر  لل حظ الرا)ل،  لل حظ الرا )ن، ال ظر  لل حرظ اى م)ر)ن هرذا ن ال ظةل:) حلم ي)ن ة ذا 
هري ممرم هرذه الصرحر  شرخف  د رل (ن )وحار ، ي  ري مر) )ر خمالمش)أ:  حثل هي الصحر  مط رحب،  ب  )بقل (ن 
)  مسرأل  حب   دشر س )ن خطب (خت الوحا  (خت هذا، م) ) خم هي هذا، لكن الذي ) خم  خحم  (حلي ثوح  أ ت

حرررام، لكررن هررم يقثضررل  حاإلامرر)ب د ررل (ن  ةرر)ح الشرر )ر ،امشررثراح ( رر  م )ررثم هررذا  م أ:ررذا، )رر خم  خررحم  (حليرر)  
 ضي إثالام:حر د ل (   يق بطالن ال ق  (ح م يقثضي؟
نهككى عككن نكككاح المتعككة يككوم  -صككلى هللا عليككه وسككلم-أن النبككي  -رضككي هللا عنككه-وعككن علككي بككن أبككي طالككب 

 لحوم الحمر األهلية.  خيبر، وعن



 "نهكى عكن نككاح المتعكة -عليه الصكالة والسكالم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعن علي بن أبي طالب "ال يقحل
حهرذا ةر)ن )رحم خ)أرر سر   سربل، حالمث ر  (أيحرت  ىحدن لححم الحمر اىه ي  ، :ل دن المث  ى الحالذي هي الأخ)ري 
أحبرت ) ث:ري هير   القي)مر ، حالمررا  أ ةر)ح المث ر  ال ةر)ح المؤبرتمم حرمرت  لرل )رحم  حت ب   ذلكمم حرمت، مم (أي
، مؤبررت أحبررت حمؤاررم  لررل (اررم هررذا  ةرر)ح المث رر  (بررم أ :)يرر  المرر   خررالف م ارثبرر)ح أ) :مرر) ال قرر ، شرر:ر (كمررر

 ةر)ح المث ر ، هرإذا اثفرب أر)ن الطرره)ن هرذا  ) ث:ي هي  من س)ر شي  وامر ، ي  ري مرن س)رر طرالق، أ) ث:ري ث ق)مير) ،
سريم) اأرن  د ل (ارم محر   ه:رح  ةر)ح المث ر ، حاسرثقر اىمرر د رل ثحريمر ، ح قرم درن ب رض الصرح)ب  ارحاوه، م

أن حارر  قرم درن ةرم احص  د   الراحب، حذةر اأن حوم امل من الصح)ب  ( :م ب)لحا ب ، لكن الح)هظ  ،دب)أ
( :ر) حررام، حلرم يقرم أرذلك  م شرذاذ  ه)سثقر اإلام)ب د لحاح  م :م ب)ىس) )  الصحيح  (   رال دن القحل أ:)، 

مح يحر  مرن الرررحاهض، هررذا  ةرر)ح المث ر ، حهررح  ةرر)ح ب)طررم، حد ررل هرذا مررن  ةرر  المث رر   يحرر   الي ررور؟ هررم  قررحل ا 
المث ر   الالرذي ي ثمر  د ير  الشري   أاميرل طرحامف:م ( ر  بر)ل -ا فرر الصر) ق- حا)  درن ا فرر ؟ى    ة)ح ب)طم

ن ال  أرام  ة  المث ر   م ا  ثر  الحر ، ه:رم  قرحل )لال م (حثل(   ب -د   رضي هللا-هي الو )، حمأت دن دمر 
ن مأرت الرارحب در :مممم هذا حمر) حر  هير  مرن  صرحف حمر) ب)رم بر  مرن بأرم ب ن ال  هرم  قرحل  رض الصرح)ب ، حا 

ل ( ر  م هذه حاح ه) ممم د م:) حاسثقر اىمرر حاإلامر)ب د ر ال(ح  قحل ؟هيةثفل ب)لث وير هذه شأ:  ) ر( أ:) الح 
(ي ط)مفر  مرن ي  ي شخف مثوح  د  ه وحا  ح(حم ، ر(ى امر(  ثرى المث ر  مرن  ؟ل ح  حرام ح ة)ح ب)طم محاب  

ي)ه) لم   ش:ر ممم هذا )رام (ح ي ور،  ح ) ظر هي م) د  ه من شأ: ؟   م؟( الراهض  (ح من س)رهم ه)ثفب هح حا 
 .......طالب:

 ؟يا 
 .......طالب:
 ؟يادق   
 .......طالب:

ال قح   ؟لكن ال ق  يحم المحرم ،ثوح  هالن هال   لم   ش:ر، ) ث:ي ال ق  ب) ث:)  الم  ، دق  ،دق  مةثحب رسمي
هررم  ؟هررم ي ررور (ح يحرر  ؟دقرر  د ررل محرررم ؟مةثررحب حمشرر:ح  ) فررل ؟ لررح دقرر ت دقرر  د ررل وحارر  (أيرر ثحررم الحرررام

هرح حأرر اىمر  ب)لمث ر ، ح  الاأرن دبر)أ يقرحلحهللا ( ) د  ي م)أرت  ن  ال ن ب)ل ؟(ح   ظر م) د  ه ال هذا )رام قحل
ي  ري  ذا ةر)ن ا)هرم  ؟م أر  مرن (ن يحر  ال(ح  قرحل   الح د  ال هذه شأ:  ث ر( قحل ؟حا ث حرحن  حثرام)ن القرآن
هررذا الشررخف ارر)  ط)ررب يقرر م ه):رر)، حا  ثرر   مقرر ار الشررأ:  الثرري حبرررت هرري ب برر  ي  رري ) ظررر هرري (ح لرريأ أا)هررم

حم حلري  ،م) (ا أ دوحبي (ثوح ، د رل (ن م )خأرر المرر(  ال أ لأ   لم   ش:ر، ب)ل ل)ثوح  م   م )   ا ث ب  لل
اإليرر)ب هرري )ررحم ةررذا، (ن حم ث رررف المررر(  بحرر)ل ( رر  يط ق:رر) هرري ال)ررحم الفال رري، حهررح مقرررر ( رر  حرر)او  ،(مررر المررر( 

 ؟يا   لراحب، )احو (ح م) )احو؟ يسمح حمحرر حمأ)ت ال ي  (   يط ق:) هي )حم ةذا، هي )حم ا
 .......طالب:

م ث رررف المررر(  حم ، حرحايرر  د رر  الح )أ رر ، شررريط  (الرروحا  أ) رر  الطررالق، اىممرر  ة :ررم د ررل اررحاوه  م اىحوادرري
ىن الشرح ال رهي ل  حةم الشررح الرذةري،  ذا درهرحا هرذا  مر(  م بشرح ذةري حم بشرح درهيبي رف حلي (مر ال



هرذا ( ر  مث ر ، ي  ري   ر)، هرذا درهإإيمشرييرحم ريقث  (   )ثروح  ح طث  ح حدرف من د) الرام ةم س   )اي ش:ر، 
برت هممم هذا ال ة)ح ا)مو د   ام)ه)ر (هم ال  م، ط)ب  ذا حبرت الطرالق أح شرح درهي ثكرر م   حدرف د  ، 
مح م أ  من حصرحل  هرم يسرمل مث ر    ذا  خرم رمضر)ن هأ رت طر)لب،  ذا  المر) هرح مث ر ؟ ي  ري  ذا بر)ل لوحاثر  ا 

اىارم ) ث:ري أحبرت محر  ،  )لب، رمض)ن م أ  من ما)مر ، هةأ ر  هرذه الوحار  د ر هي هالل رمض)ن هأ ت طحمر 
م  قحل ؟ ذا ا)  ؟  م ؟مثل ثط ب    م؟ ؟ ة)ح مؤام  لل رمض)ن  ذا  )بطم اآلن ال خالف هذا ممم المث  حا 
 .......طالب:

 إهح د ق  بشرح م أ  من حبحد 
 .......طالب:
 ة)ف؟ 
 ......الطالب:.

ال ( رر) ، لكرن هيرر  شرب  مررن المث ر  (ح مرر) هير ؟ هررذا بر)لمث ر ، هررذي (م دير)ل ا)أررت دشرر  م رر )ل قر  يصرر)ر هرذا بم 
مرن  م دير)ل( ر) م ر)ن هري أ ر  (خرر، حد ر ه( ) (ري  (ن ( ثقرم  لرل أ ر  آخرر هري حاحر  رمضر)ن  بق)ثي هي هذه الأ   

شرحهي ير) (م هرالن  ذا ار)  رمضر)ن هأ رت طر)لب، لكرن  ال)ل(هم هذا الأ  ، حمسث    ثذهب م    لل الأ ر  المر) ي، بر
خرحان حا حار  الشرب  هري ث  )رب ال ة)ح  لل رمض)ن هقط، اآلن ي)   ح   م   ؟هي حا  شب  من المث   (ح م) هي 

   م؟ ؟الطالق د ل (مر م أ  من حبحد  هي حبت مح  
 طالب:.......

 حين؟
 .......طالب:

( ررت هري حاحرر  رمضرر)ن  الم)، لك رر  ب)رحم  م :ردشررر  (دي)لرر  لر    (م ثرر  ، وحامر) هرري دقر ، م ال قرر  مرن دشرررين سر
مرر) (سررحب دشررر  أرروران، آخررذ مررن الأ رر  المرر) ي مررر  مرر) د رر ه)  ل ال أررثب)شررر هرري الم طقرر  اىخرررى الم) يرر ، حهررح برر)ل

 ، حلرذا )ررى فير  حار  شرب  ل مث رهي) (م هالن  ذا ا)  رمضر)ن هأ رت طر)لب؟ اآلن دره ر)  :)ير  ال قر ،  الدي)ل، هق)ل
حالام:حر د ل ( :) م ثط ب  م  ،الم)لكي  (   مث  ، هثط ب اآلن  ذا د ب د ل (مر م أ  من حبحد ، ثط ب اآلن

   م؟ ذا حصم الشرح، ط)ب حا الفرق أ) :) حب)ن المث  ؟ 
 .......طالب:

ي امأثر ا ، المث ر  م رحهر  سثمرار م) م ي ثفر هي ثفر هي ام ؟م بحل الام:حر ةح :) م) ثط ب اآلن حا السأب
)رارل  ؟الأ اي  حال :)ي ، ي  ي مثفب د ):) من الأ اي ، حهذه درهرت ال :)ير  هقرط، لكرن هرم لر  (ن )رارل هري شررط 

أر ل مر) ثحسرب د ير  هرذه الط قر   ذا  خرم رمضر)ن  اليقرحل؟   رم ؟هي هذا ال ة)ح بأرم حصرحل الشررح (ح م )رارل
اآلن، ط ق  م) ب   حب ت، ل  (ن )رارل د :ر) (ح لريأ لر  حبل  لل ب    (ل )ت الشرح، م) ي خالف هح ) ثر  اليقحل
 ؟ذلك

 .......طالب:



  ررم الام:ررحر لرريأ لرر  ذلررك، الام:ررحر  ذا د قرر  د ررل (مررر م أرر  مررن حبحدرر  لرريأ لرر  (ن )راررل، ح قررم دررن شرر)خ 
 ؟ه)ه إإحبحد  اإلسالم (ن ل  ذلك،  قم دن ش)خ اإلسالم (   م)  ام م) حبل الشرح ه:ح ب)لخي)ر، ي  ي بأم

 .......طالب:
 ثر) م) ب   حبل الشرحإ

) رت هري (حل لحرحم الحمرر اىه ير  ة) رت مب)حر ، ة "وعن لحوم الحمر األهليكة ،نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر"
(ك رت الحمرر،  ،الحمرر (ه )رت)ر ل د رل ثحريم:ر) حالسرأب ( :ر) هري الظ:رر الرذي )رةرب، اىمر مب)ح ، مم ار)  مر) 

حالسررأب الب)درر) ريم:رر)، ه:رري محرمرر  د رر  ام:ررحر ال  مرر) ، حد رر  الم)لكيرر  مةرررحه ةراهرر  شرر )  ، هصرر ر اىمررر أثح
)ل أ:رر)، لكررن هررم هررذا السررأب د ررل ثحريم:رر) ةح :رر) الحسرر)   حسرر)   ال قررم، هررإذا (ه )ررت ال رر)أ محثرر)احن  لررل ام ثقرر

م ب  يق ؟  م ؟ةح   د   )رثفل الحةم ب)رثف)د:)يسثقم ب  خالف اآلن م) ل:) ه)م   الحل ب)ممم يسثقم بةح   د  ، حا 
 ؟ىن من اىحة)م م) يشرب لسأب، حيرثفل السأب حيبقل الحةم، مم)ل ذلك ب، م يسثقم بةح   د  الحمر
 .......طالب:
   م؟
 .......طالب:

 ؟(ح الرمم هي الطحاف امضطب)ب،
 .......طالب:
مرم حمر  ح(صرح)ب  حبر  حه رث:م حمرل )مررب، هر يرأثي م الالرمم هي الطحاف، هي دمر  القض)  ب)ل المشرةحن م م 

، الرمررم م بقيرر  اىشررحاح  م اإلبقرر)  د رر):ماىشررحاح المالمرر ، حمرر) م  رر  مررن (ن )رمرر -د يرر  الصررال  حالسررالم-ال أرري 
ن المسرر م)ن )اررحن حبرر  حه ررث:م الحمررل (ح المرررض (ح يقررحلال  هرري (حرر   ،اآلن مشرررحب (ح س)ررر مشرررحب؟ مشرررحب

ى ارثفرل الخرحف، هصر)ر القصرر  ن خفرثمى الالحةم، حمم   بصر الصال  هي السفر، د ثر ارثف ت ال    حبقي  ؟س)ره
حهررذا  ثرثفررل هررذه ال  ررم حثسررثمر اىحةرر)م مررم  ررم ح(سررب)ب يقرررر مررن (ا :رر) اىحةرر)م، ه: رر)ك دأ:رر) ثصرر ق هللا صرر ب 

ككلل َلُهككُم ال ال-اررم حدررال-م :رر)، الحمررر اىه يرر  لمرر) ة) ررت مب)حرر  ه:رري  اخ رر  هرري بحلرر   َبككات  }َوُيح    سررحر  701ي] طَّيه 
  م لم) ة)ن حرالل  ؟ي  ي هذا الحم)ر ب )   (مأ ط)ب حال)حم خأ)) ىيحرم د ):م الخب)م)ىحلم) حرمت   اىدراف

هررذا ط)ررب  الحال)ررحم لمرر) حرررم صرر)ر خأ)رر)، ي  رري ا ق أررت د) رر  مررن الط)ررب  لررل الخأرر)، (ح  قررحل (مررأ هررح ط)ررب
 ؟حال ري (كرم م ر  ال)رحم )ثضررر  ثر  ال ري (كرم م ر  (مرأ مر) )ثضررري  ري م) ؟حخأ) م  حي )ثبل الثح )م حالثحريم

 ؟  م ؟ه)ه
 .......طالب:
الحمرر)ر بأرررم ثحريمررر  م هرررم هرررح ث )ررر حقيقررر  بم  ررل (ن مرررن (كرررم  ال هررذا الحصرررف ب)لط)رررب (ح ب)لخأرر) قرررحلهررم 

 حةرم الشرردي هذه (محر م  حي  ث)ب   ل ال(ح  قحل ؟حص)رحرث  خأ)م)  )ثضررب   ثحريم    حمن (ك  )ثضرر بشي 
الثرررري ثا  :رررر) ط)برررر ، ح(ح ب ه):رررر)  -الخصرررر)مف–  رررروب خصرررر)مف -اررررم حدررررال-(ح (ن هللا  ؟حلرررريأ ىحرررر  ةررررالم
 لم) حرم:) س أ:) الم )هل، حهذا ليأ أب ) إ -ام حدال-(ن هللا  ؟ ي  ي ممم الخمرخص)مف الخأ))

 إ حهللا (د م، حص ل هللا د ل دأ ه حرسحل   أ) ) محم  حد ل آل  حصحب  (ام )ن


